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SISSEJUHATUS 

 

Antud bakalaureusetöö temaatika kuulub kirikuarheoloogia valdkonda. Valisin selle, kuna 

matmiskombed ning arheoloogilise leiumaterjali usundiline ning folkloorne külg pakuvad 

mulle huvi, mistõttu Heiki Valgu soovitatud teema näis kohe õige valikuna. Uurimusi 

eeslinnades paiknenud surnuaedade matmiskombestikust pole seni Eestis tehtud. Samuti on 

Põhja-Eesti keskaegset matmiskombestikku uuritud vähem kui näiteks Lõuna-Eesti oma. 

Leian, et põhjendatud on keskendumine matmiskommetele, kuna need võimaldavad heita 

pilku inimeste tavadele ning uskumustele väga tähtsas aspektis — surnute kohtlemises ning 

ootustes eluks peale surma. Samas näitab suurema hulga matuste võrdlemine ka ühiskonnas 

valitsevaid norme, millest peeti kinni ning arvati vajalikud olevat. 

Töö raames on vaatluse alla võetud kaks 13. sajandi teisest poolest kuni 18. Sajandi 

alguseni Tallinnas eksisteerinud kabelit/kirikut, mille juurde kuulusid surnuaiad: Püha 

Barbara ja Jaani seegi. Raskuspunkt langeb viimaste kalmistutele, mida on võimalik, tänu 

põhjalikele kaevamisaruannetele uurida. Võrdlen kahe surnuaia matmiskombestikku, mis 

aitab teha järeldusi kalmistute kasutajaskonna ja nende uskumuslike vaadete kohta. Samuti 

annan ajaloolise ülevaate kummagi kalmistu kabeli/kiriku ning Jaani seegi hospidali kohta 

nii suures mahus kui see on võimalik nii eesti kui saksa keeles kättesaadava kirjanduse 

põhjal. Jaani seegi hospidali kirjeldamine on oluline, kuna hospidal ning kalmistu 

mainimine ja kasutajaskonnad on  omavahel tihedalt seotud. Töös vaatlen ja uurin 

matmisviise ning nende võimalikke tähendusi. Käsitlen erinevaid aspekte, nii statistilisi 
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andmeid kummagi kalmistu vaadeldavate matuste kohta kui ka erinevat kirjandust 

matmiskommete kohta, üritades nende põhjal luua järeldusi ning võrdlusmomenti. 

Nii Püha Barbara kui Jaani seegi kalmistut on aastate jooksul korduvalt uuritud. Püha 

Barbara kalmistu uurimislugu sai alguse 1988. aastal, kui Roosikratsi tn. 2 alal asuv maa-

ala eraldati Tallinna Diagnostikakeskuse ehituseks. Tallinna Harjumäe haigla ja 

väikeettevõtte „Agu― vahel sõlmiti leping, mille kohaselt nähti sellel alal ette 

arheoloogiliste uuringute läbiviimine augusti—septembri kuu jooksul 1988. aastal. 

Lepingujärgselt määrati arheoloogiliste uuringute juhatajaks Eesti Teaduste Akadeemia 

Ajaloo Instituudi teadur Vladimir Sokolovski. 1989. aastal, peale uue lepingu sõlmimist 

„Eesti Restauraator― ja kooperatiivi „Ferrum― vahel, jätkati St. Barbara kalmistu uurimist 

V. Sokolovski juhtimisel, kellele oli abiks V. Ševeljov. Uuringuid jätkati uuesti alates 25. 

juunist 1990. aastal, kokku jõuti kahe aastaga välja puhastada 1499 matust ning kaks 

väiksemat katkuhauda. Kaevamised jäid pooleli 1990. aastal, kuna linna plaan ehitada 

Diagnostika keskus jäi katki ning kaevamiste finantseerimine lõpetati. Väikesemahulised 

arheoloogilised uurimised viidi  „AS Tael― poolt läbi ka 1992. aastal, kuna jalakäijate 

tunneli süvendamine oli lõhkunud kalmistu kultuurkihti. Uuesti muutusid uuringud 

aktuaalseks 1995. aastal kui mainitud Roosikantsi tn. 2 ala anti rendile PT Investeeringute 

AS-le Tallinna Panga uue hoone ehitamiseks. Kokku puhastati seekord välja 954 luustikku 

ja kolm katkuhauda, millega kaevamised Püha Barbara kalmistul lõppesid. (Sokolovski 

1996, 20  — 29) Kokku oli kõikide arheoloogiliste kaevamiste järel (1988-92, 1995) Püha 

Barbra kalmistult välja tulnud 2453 tavalist matust ja 1076 luustikku viiest ühishauast. 

Hiljem on Püha Barbara kalmistul kaevatud veel 1999.—2000. aastal. (Russow, Valk, 

Haak, Pärn, Mäesalu 2006, 178) Ent viimaste kohta ei ole olemas kaevamisaruandeid. 

Jaani seegi kalmistu alal on arheoloogilisi uurimusi esmakordselt läbi viidud 1994. aastal 

OÜ Taela poolt, kui uuriti Stockmanni kaubamaja alla jäävat ala (Jaanits 2003, 4). 1997. a. 

teostati arheoloogilist järelvalvet telefonikaabli paigaldamisele Tornimäe tänava idaküljele, 

kus teises profiilis võis näha Püha Johannese kalmistule matmisega tekkinud kihti (Talvar? 

2003, 2). 2001. aastal ja 2002. aastal uuris OÜ Tael Tallinna Säästva Arengu ja 

Planeerimise ameti tellimusel keskaegse Jaani seegi territooriumi ja kalmistut koos 
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keskaegse asula ja eeslinna kultuurikihiga. Samal aastal teostas OÜ EMS AGU kaevamisi 

Tornimäe tn. 3 ehituskrundil, kus saadi kinnitust kalmistu jätkumisele. Kalmistu ulatuse 

täpsustamiseks ja kultuurkihi iseloomu väljaselgitamiseks telliti 2003. aastal eeluurimised, 

mis viidi läbi  V. Sokolovski ja K. Jaanitsa juhatusel. Selle tulemusel saadi tõendeid 

puutumata kalmistukihi olemasolust. (Jaanits 2003, 4 — 10) 2004. aastal viidi Jaani seegi 

kalmistu alal kaevamised läbi EMS AGU poolt, ent nende kaevamiste kohta pole 

aruandeid. 

Bakalaureusetöö esimeses peatükis käsitlen Jaani seegi ja Püha Barbara kalmistu/kabeli 

ning hospidali ajaloolist tausta, andmaks aimu mainitud kalmistute ajalistest raamidest, 

kasutamisest ja kasutajatest. Püha Barbara kabeli andmetes orienteerumise teeb mõnevõrra 

raskemaks asjaolu, et keskajal eksisteeris kaks Püha Barbara kabelit, üks iseseisvana 

samanimelise kalmistu juures, teine aga Niguliste kiriku kabelina (Nottbeck 1884, 20). 

Samas on nii Püha Barbara kabeli kui Jaani seegi kiriku kohta andmeid väga napilt ning 

paljud kujutavad enesest annetuse tegemise mainimist või tõdemust, et taoline kabel oli 

olemas: pahatihti jääbki St. Barbara kiriku kirjeldamisel silma asukohamäärang „värava 

ees―, mis märgib kalmistu asumist Harju värava ees. Uurimisküsimusteks on kalmistute 

rajamise ja kasutamise aeg ning jätkupidevus, samuti see, milline osa elanikkonnast oli 

kalmistute kasutajateks. 

Teise osa tööst moodustab kalmistute matmiskommete kirjeldamine, võrdlemine ning 

analüüs, mille teostamiseks on olulisteks allikates Püha Barbara ja Jaani seegi 

kaevamisaruanded, esimesed 1996. ning teised 2002. aastast. Siinkohal tuleb ära märkida, 

et Püha Barbara kaevamisaruandesse kuulub 2453 luustiku kirjeldused ning Jaani seegi 

omasse 1098 matuse omad. Problemaatiliseks osutus siinjuures 2004. aastal Jaani seegi 

kalmistul läbi viidud arheoloogiliste kaevamiste aruande puudumine Tallinna 

Kultuuriväärtuste Ametis, kuhu see peaks EMS AGU poolt esitatud olema. 

Muinsuskaitseameti andmed Jaani seegi kalmistul kohta seisnevad vaid esmastes uuringute 

tulemustes 2001. aastast. Seetõttu piirdub uurimistöö eelpool nimetatud luustike 

käsitlemisega. Analüüsitud matuste hulk on usutavasti siiski piisav, tõmbamaks selgelt 

joont kahe kalmistu olemuslike erinevuste vahel ning ühisjoonte tuvastamisel. 
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Uurimisküsimusteks on selles peatükis kummagi kalmistu matmiskommete iseloom, 

milliseid uskumuslikke külgi need endas kätkevad ning kas ja kuidas on võimalik 

vastandada kristlikke kombeid paganlikega, arvestades, et kumbki kalmistu on rajatud üsna 

hiljuti peale nn. muistse vabadusvõitlus lõppu, mil kristluse kinnistumine ning vanade 

kommete väljatõrjumine oli Eestis tervikuna toimumata. Samas üritan leida kummalegi 

kalmistule omaseid norme ning neid üksteisega kõrvutada, et tabada kahe erineva, kuid 

mõlemal juhul eeslinnas asunud, matmispaiga kasutajaskonda. 

Küsimuste lahendamiseks kasutan uurivat, kirjeldavat ning analüüsivat metoodikat, mida 

toetavad erinevad tabelid, mille olen koostanud kalmistu statistiliste andmete põhjal. Infot 

kalmistute kohta pakuvad erinevad allikad ja teoreetilist tuge teemakohane kirjandus. 

Põhilisteks allikateks on V. Sokolovski „Aruanne Arheoloogilistest uuringutest endisel 

Püha Barbara kalmistul― I, II ja III köide, V. Sokolovski „Aruanne arheoloogilistest 

uuringutest Tallinnas, Tartu mnt. pikenduse alla jääval maa-alal Liivalaia tänavast kuni 

Tornimäe tänavani― I ja II köide ja K. Jaanitsa „Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest 

Tallinnas, Tornimäe tn. 3 kõrghoone ehitusplatsil―. Käsikirjadest tooksin välja Heiki Valgu 

„Lõuna-Eesti talurahva matmiskombestik ja selle uskumuslikud tagamaad 13.—17/18. 

sajandil― ja kasutatud kirjandusest mainiksin Heino Gustavsoni „Meditsiinist Vanas 

Tallinnas kuni 1816.a―, Helmi Reimani artikli „Eestlaste matusekombed―, Heiki Valgu 

„Rural cemetries of Southern Estonia 1225-1800 AD― ja „Christianization and Changes in 

Faith in the Burial Traditions of Estonia in the 11th—17th Centuries AD―. 
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1. PÜHA BARBARA JA JAANI SEEGI KALMISTU, 

KABELI/KIRIKU JA SEEGI AJALOOLINE ÜLEVAADE 

 

1.1. Püha Barbara kalmistu   

 

1.1.1. Püha Barbara kabeli ajalooline ülevaade  

 

Püha Barbara kabeli ajaloost pole teada palju, mõnede allikate kohaselt peetakse paekivist 

ehitise valmistamise aastaiks 1350. aastaid (Peets, Kenkmann 1934, 84). Samas Eugen von 

Nottbeck (1884, 20) viitab allikatele, mille kohaselt mainitakse Püha Barbara kabelit, 

ilmselt  Püha Barbara kalmistu juurde kuuluvat, 1371. aastast ning märgitud on ka, et 

kalmistu oli ümbritsetud aedadega. 1383. aastal on Püha Barbara kalmistu selgesõnaliselt 

ära märgitud kui väljapoole linnamüüre jääv. Gotthard von Hanseni (1885, 75) sõnul on 

Püha Barbara kirik ning sinna juurde kuuluv kalmistu sagedasti märgitud 14. sajandi lõpu 

ning 15. sajandi alguse dokumentides ja Revali kinnisvararaamatus.  

Von Nottbecki ning Wilhelm Neumanni (1904, 121) hilisemas koostöös ilmunud raamatus 

lükkub kalmistu dateering varasemasse aega, nimelt „Geschichte und Kunstdenkmäler der 

Stadt Reval― mainib rae arveraamatut 1334—50. aastatest, mille järgi oli kabeli ehituseks 

toodud kaks hunnikut võlvikive. Lisamärkusena on öeldud, et tõenäoliselt asus matusekabel 

linnamüürist väljas asunud Püha Barbara kalmistul. Siinkohal kinnitavad kalmistu asukohta 

Peetsi ja Kenkmann (1934, 84), kelle järgi oli  kiriku ja kalmistu asukohta Harjuvärava ees, 

praeguse Kaarli promenaadi ja Roosikrantsi tänava paremapoolsel küljel (linna poolt). Püha 
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Barbara kabeli esimene mainimine aastal 1341, kus Rotherus Dyneuar testamendiga 

annetatakse kaks kuhja kive ja lupja ehituseks, lubab väita, et kabeli dateerimine 

varasemasse aega ehk 14. sajandi keskpaika on ilmselt lähemal tõele, kui selle paigutamine 

14. sajandi lõppu. Teate usaldusväärsust kinnitab testamendis olev teiste annetuse saanud 

kirikute loetelu, mille seas on mainitud ka Niguliste kirik, kus asub teine Püha Barbara 

nimeline kabel. lähedane kabelite tekkimise ajaga (Peets, Kenkmann 1934, 88). 1378. aastal 

oli kabelil oma vaimulik, kellele maksti välja teatav summa ning kalmistu alguseks on 

märgitud aasta 1379(Sokolovski 1996a, 7).  

Erinevate teadete kokkuvõtteks võib väita, et Püha Barbara kabeli ehitus võis alguse saada 

juba 14. sajandi keskpaigas ning kalmistu sagedane mainimine 14. sajandi lõpus ning 15. 

sajandi alguses võib tähendada kalmistu aktiivse kasutamise perioodi. Kalmistu ning kabeli 

rajamise kattuvust või ajaliselt lähedast rajamisaega toetab ka märge, et linnamüüride 

lähedusse rajatud kalmistutel asusid enamikel ka kabelid ning kalmistute rajamise aeg on 

lähedane kabelite tekkimise ajaga (Peets, Kenkmann 1934, 88).  

15. sajandi algusest on Püha Barbarat kabel kirjalikes allikates nimetatud kirikuks, seda nii 

1401. aasta kui 1465. aasta dokumentides, kus mainitakse St. Barbara kiriku vastas asunud 

aiakrunte. Milline oli nimetatud kabeli/kiriku välimus, seda ei saa kindlalt öelda. 

Annetustepõhiselt võiks eeldada, et kirik on olnud kivist ning võlvlaega. Kuna aga 

konkreetselt ehitustegevuse ning materjali kohta allikaid pole, ei saa põhjapanevaid 

järeldusi teha. Ka laiendamiste ning ümberehitamise kohta puuduvad teated.  15. sajandil ja 

16. sajandi alguses tehtud annetused ei anna alust teha järeldusi ehitustegevuse kohta, kuna 

annetusi tehti kombe tõttu ega olnud piisavad reaalse ehitustegevuse finantseerimiseks 

(Sokolovski 1996, 8). Kalmistu ümbrusest ja paiknemisest on teada, et läbi keskaja oli see 

ümbritsetud aedade ning väheldaste tarbehoonetega, samuti asus selle läheduses karjakaev, 

kus joodeti linna loomakarja, kuid ümberkaudne maa-ala oli keskajal asustamata 

(Kenkmann, Peets 1934, 121).   

16. sajandil St. Barbara kabel hävis, selle põhjuseks on toodud Tallinna piiramist venelaste 

poolt 1570. aastal, mille käigus olevat hävinud lisaks kogu Kalamaja rajoon koos 200 
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hoonega (Nottbeck, 1884, 20). Kuna tallinlased ise süütasid need piiramisel põlema ja 

samas hävitasid ka kiriku, kuigi seda polnud vaja teha (Russow 1993, 200—202). Sama 

väidet, et 1570—1571. aastad on kabeli kadumise ajaks, kinnitavad ka muud allikad 

(Nottbeck, Neumann 1904, 121). Teise versiooni kohaselt lammutati kabel juba 1535. 

aastal, tegemaks kindlustustöid. Samuti on Tallina rae 16. sajandisse kuuluva arveraamatu 

kohaselt väljamakstud ka töötasu lammutustööde eest, kuna väljamaksjana märgitud 

raehärrana ülesmärgitud Thomas Vegesack sai ametisse 1525. aastal sobib väljapakutud 

1535. aasta selle aja sisse, mil oli võimalk töö sooritada. (Sokolovski 1996a, 9—10)  Kas 

16. sajandil kasutati kalmistut endiselt, ei tule kirjandusest välja: et Püha Barbara kalmistu 

kasutamine võis olla lõppenud, vihjab Balthasar Russowi Liivi sõja aegne kirjeldus 

Tallinna piiramisest Harju väravate ees 1577. aastal, kus kalmistut pole sõnagagi mainitud 

(Russow 1993, 254—271). Siinkohal on abiks Püha Barbara kalmistu kaevamisaruanne, 

mille kohaselt on matmine jätkunud ka 16. sajandil, millele viitavad mündileiud matuste 

juurest (Sokolovski 1996a, 41). Kas kalmistu oli kasutusel ka peale kabeli hävimist — seda 

ei saa väita. Kuigi esineb münte ajavahemikust, mis pärinesid aastatest 1535.-1549., siis on 

võimalik, et vanade, käibelt kadunud müntidega, maeti surnuid hiljem. Teadaolevalt 

kasutati 17. sajandil kalmistut edasi madalamast seisusest inimeste poolt ning ka suurel 

hulgal katkuohvrite matmiseks (Ibid., 10).  

Viimast korda kasutati rahvasuus Parblana tuntud kalmistut katkuohvrite massiliseks 

matmiseks 1710—12. aastatel (Hansen 1885, 75; Nottbeck, Neumann 1904, 121; Nottbeck 

1884, 21). Peale Põhjasõja lõppu Püha Barbara kalmistut enam ei eksisteeri, kasutamisaeg 

lõppes 18. sajandi alguses seoses uute muldkindlustuste, bastionide (seega Harju ja Linda 

mäe) ehitamisega (Laane 2002, 27). Kuna tegu oli endise surnuaiaga, ei rajatud pikka aega 

sinna ehitisi (Sokolovski 1996a, 14). Asustamata maa-alale tekib üksikuid hooneid alates 

18. sajandi lõpust ja 19. sajandi algusest, kui sellesse piirkonda asusid elama tatarlased, 

rajades sinna omaette küla. Lisaks asusid selles rajoonis ka hukkamispaigad, nendest kõige 

vanem arvatakse olevat asunud praeguse Suur-Ameerika tn. ümbruses, kus kõige vanemal 

ajal asus ka ratas hukatavate lõhkirebimiseks. (Kenkmann, Peets 1934, 122)  
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1.1.2.Püha Barbara kalmistu kasutajaskond 

 

Teada on, et Püha Barbara kalmistu asus väljaspool linna müüre ning oli ümbritsetud 

linnaelanike aedadest. On tõenäoline, et kasutajakonnaks olid ümberkaudsed talupojad ja 

lihtrahvas. Peets ja Kenkmann (1934, 19) kinnitavad, et orduajal (al. 1346—1561) tekkisid 

Revali ette võrdlemisi suured eeslinnad, kus elasid suures enamuses eestlased, kuid kus 

leidus ka rootslasi ja soomlasi.   

Aastal 1503 annetas Hindrick Horneyt oma testamendis armetute jaoks sihtkapitali, ent mil 

määral seda kasutati vaeste heaks ning milline funktsioon oli St. Barbara kabelil 

abivajajatega pole teada, kuna selle kohta pole mingeid kirjalikke märkmeid. 

Sokolovski(1996a, 52—53) arvab, et 14. sajandi lõpust kuni 16. sajandi alguseni on kirstuta 

maetute näol tegu elanikkonna vaesema kihiga, mille järgi võib eeldada, et sihtkapital võis 

olla mõeldud matusetoetusena kalmistule matmiseks. Seda arvamust toetab 1525. aastal 

välja määratud 50 marka surnute matmiseks ning surnumatja aastarendis Tonnies Smidti 

testamendiga. Võib väita, et St. Barbara kalmistule maeti vaesemaid inimesi, kelle jaoks 

matusetoetus oli vajalik. (Ibid., 8-9) Surnute matmine kirstuta kalmistu algperioodil võib 

viidata vaesusele, teadaolevalt puuduvad ka 14—15. sajandist pärit matustel hauapanused. 

Samuti on täheldatud sel perioodil maetute seas antropoloogilise tüübi erinevust hilisemalt 

maetuist. Kas sellega on seotud hauapanuste puudumine pole teada. Mõju võis avaldada 

hoopiski kristliku kiriku kaanonid, mis ei lubanud esemeid hauda kaasa panna ning millest 

peeti rangelt kinni linna läheduse tõttu. (Ibid., 53) 

Peale kabeli kadumist 16. sajandil jäi kalmistu endistviisi kasutusele sotsiaalselt madalama 

päritoluga inimeste seas, seda just eriti nälja- ja katkuaegadel (Ibid., 10). Teadaolevalt on 

nendel aegadel sellele kalmistule maetud massiliselt 17. sajandi alguses. Pühavaimu pastori 

Georg Mülleri jutluste kohaselt maeti kolme aasta (1603—1606) vältel sinna 11 130 surnut 

(Laane 2002, 27). Suurema osa katkuohvritest olevat moodustanud talupojad, kes olid 

maalt linna tulnud (Sokolovski 1996a, 10). 
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1.2. Jaani seegi hospidal ja kirik 

 

1.2.1. Kirjalikud andmed Jaani seegi kohta 

 

Jaani seegi hospidal oli pidalitõbiste haigla, Johannese domus leprosorum, mis kuulus linna 

vanimate heategevusasutuste hulka. Nimelt juba 1237. aastal leidub üks paavsti legaadi 

ürik, mis olid adresseeritud Liivimaa piiskopile Wilhelmile Modenast ja seal mainitakse 

annetuste vastuvõtmise võimaldamist Johannese hospidalile. Revali leeprahaigla asus 

linnast kagu pool, väljaspool linnamüüri. Teadaolevalt oli haigla esimene rajatis puust. 

(Nottbeck, Neuman 1904, 121)  Kohaliku eesti elanikkonna seas tuntud Jaani seegimaja oli 

kuni 13. sajandi teise poole alguseni allutatud kohalikule kõrgemale vaimulikule nõukogule 

— Toomkapiitlile, seejärel aga Tallinna raele (Gustavson 1969, 146). Varaseim dokument 

eksisteeriva kiriku kohta on pärit 18. detsembrist 1364. aastal, mille järgi preester Carolus 

de Montreal üüris raelt Johannese hospidali kabelit. Teade kivist hospidalihoone 

püstitamisest on ühes 1370. aasta dokumendis. Selle järel on kirik ehitatud almustest, ning 

läks maksma 96 marka. (Nottbeck,Neuman 1904, 121) 14. sajandi lõpus esitatud aruande 

kohaselt kuulus hospidali kompleksi kirik, elumaja aidaga, käimla, kartser sõnakuulmatute 

hoolealuste jaoks, eesruumi ja kivivõlvlaega saun, kuhu jooksis ka puidust veejuhe. Samuti 

kuulusid sinna juurde veel vana puitsaun, hobusetall ja veski. (Gustavson 1969, 152) 

Korjanduste organiseerimise ja annetuste vastuvõtmise tõttu Jaani hospidal kasvas peagi 

tähelepanuväärse kapitali omanikuks, millele lisandusid pidevalt, küll tähtsusetute 

piisakestena, ka mündid korjanduskarpidest seegikirikus ja selle välisvärava kõrval. Harju 

tänaval eksisteerinud kivimajale püstitati 14. sajandil telliselööv ning samal aastal hoiatas 

Taani kuninganna Margaretha Tallinna võimusid ja oma vasalle, et nad austaksid õiguseid, 

mis hospidal on Taani kroonilt saanud: ―Seetõttu ärge tülitage ega ärge laske tülitada.― 

(Gustavson 1969, 146-147) Jaani seeki on mainitud ka seoses Jüriöö ülestõusuga 1343. 

aastal, kui seegi eest rööviti ristilöödu kuju ning riputati see üles võlla tõmmatud laipade 

kõrvale. Kas seejuures hävitati ka hospidali juurde kuuluv kirik, pole teada. (Ibid., 152) 

Kirik hävis aga kindlasti Revali piiramisel venelaste poolt hertsog Magnuse juhtimisel 
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1570. aastal. Hävisid kõik Jaani seegi hooned, kuna vaenlase takistamiseks tehti kraav linna 

ette (Nottbeck, Neuman 1904, 121). Sellele, et kalmistu ei vajunud unustusse, viitavad 

mündi leiud matuste juurest, mis näitavad selgelt, et 16. ja 17. sajandil toimus intensiivne 

matmine (Sokolovski 2002a, 87). 

 

18. sajandil toimus kiriku suurendamine. Mõnede allikate kohaselt 1724. aastal suurendati 

kirikut ennast ja renoveeriti torn (Gustavson 1969, 153). Teiste allikate kohaselt toimus St. 

Johannese kiriku suurendamine hoopis 1725. aastal ning põhjenduseks tuuakse 

kirikuhärrade tähelepanek päeval pärast Nelipüha Johannese kirkus toimunud jutlustuse 

kohta, kus kuulajad olevat pidanud kitsikuse tõttu tundide kaupa püsti seisma isegi kiriku 

ukse ees. Nii olevat kohe arutatud ja ka kokku lepitud, et kirikut laiendatakse ja ühtlasi 

rajatakse sellele ka torn. (Hansen, 1885, 191) Lisaks on teada, et 1724. aastal valmis kiriku 

läheduses ka uus maja Jaani seegi juures olevale eeslinnakoolile (Pullat 1974, 367). Jaani 

seegi kalmistu kasutamine jätkus teadaolevalt 18. sajandi keskpaigani (Sokolovski 2002a, 

72). 1781. aastal remonditi Jaani seegi üldruume ja kirikut põhjalikult (Gustavson 1969, 

153). Teada on ka kiriku tornide renoveerimine 1781. aastal (Nottbeck,Neuman 1904, 121). 

Kiriku torni uuendati viimati 19. sajandi lõpus (Gustavson 1969, 154). Kiriku juurde rajati 

uus puuhoone 1810. a. seegi hoolealuste suure arvu tõttu. Veel 1811. a. nimetatakse 

„vaeseid ja haigeid― Jaani hospidalis, kuid 1813. aastast alates kandis asutus ametlikku 

nimetust „vaestemaja― (Pullat 1976, 351). 

1960. aastatel oli Jaani seegi kiriku näol tegemist pisikese, põhiplaanilt trapetsikujulise 

kirikuga, millel oli puidust kellatorn 17. ja 18. sajandist pärit kirikukelladega. Kirikus oli 

säilinud lihtne katolikuaegne kivialtar, raidportaal ja osaliselt keskaegset aknaraamistikku. 

(Gustavson 1969, 154) Kirik restaureeriti 1998. aastal ning praegu kasutab seda Armeenia 

Apostelliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse kogudus (Linnamuuseum, 

http://linnamuuseum.ee/jaaniseek/ekspositsioon/).  

1.2.2. Jaani seegi kalmistu kasutajaskond 

 

http://linnamuuseum.ee/jaaniseek/ekspositsioon/
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Jaani seegi kasutajatele ning valdajatele vihjatakse mitmel juhul, esmalt kõneldes andamite 

kogumisest pidalitõbiste „vendade― heaks, kuna linna veendunult ristiusklik elanikkond oli 

13. sajandil väike (Gustavson 1969, 146). Kalmistut on kirjanduses mainitud tihedalt seoses 

Jaani seegi pidalitõbiste hospidaliga. Siiski ei ole arheoloogilistel kaevamistel avastatud 

ning antropoloogiliselt uuritud luustikest ükski leeprahaigete tunnustega. Võib-olla, et  

haigustunnustega luustikud võisid olla varasemad ning lõhutud hilisemate matustega? 

(Sokolovski 2002a, 72—73) Samuti räägitakse Jaani seegi poolt võetavatest maksudest, 

mis olid väiksemad võrreldes piiskopkondade maavaldustel asunud eestlaste poolt 

makstavatest (Gustavson 1969, 148). Neist märkustest järeldusi tehes võib öelda, et 

võõramaalastest ristiusklik elanikkond (ristiusklike sekka võisid kuuluda ka kõrgema 

staatusega eestlased) oli seotud seegi rajamise ning juhatamisega.  

Seegi hoolealustest enamiku moodustasid vähemalt 15. sajandi lõpul eestlased – suurelt 

osalt talupojad. Viimaste kristliku ja kõlbelise moraali madalat taset näitab Jaani seegis 

1495. a. avaldatud sisemäärustik, kus muuseas on ära keelatud ka mõlema sugupoole 

samaaegne saunaskäimine, mis ei olnud niikuinii üldiselt tavaks. Lisaks olid trahvid 

erinevate üleastumiste eest küllaltki kõrged, arvestades, et trahviti vaeseid hoolealuseid. 

Peale hertsog Magnuse lahkumist Tallinna alt 1571. a. said taastatud seegi hoolealusteks 

pidalitõbiste asemel vaesed ja haiged elanikkonna madalamatest kihtidest, peagi kujunes 

see vaestemajaks (Gustavson 1969, 150—153). 

Jaani seegi kiriku jutluste kohta on märgitud, et need toimusid peale reformatsiooni 16. 

sajandi teisel poolel mõlemas keeles, ning et eestlasest pastor Jürgen Kur (Kuri) pidas 

jutluseid ka saksa keeles, mis käis vastu rae korraldustele. Nende kohaselt pidi eestlastele 

jutlustama vaid eesti keeles. Samuti mainitakse eestlastest jutustajate ühisrinnet palgaolude 

parandamise eesmärgil, kuna saksa koguduste õpetajad said rohkem palka (Pullat 1976, 

285). Et Jaani seegi kirikus oli palgal eestlasest jutlustaja, näitab, et tegu oli eestlastest 

koosneva kogudusega. Samale järeldusele viib ka 17. sajandi lõpul Jaani seegi kabeli juurde 

rajatud kool, mis arvestades koguduse koosseisu, pidi olema eestikeelne. Oma kirikukooli 

ei olnud saksa kogudustel, ei Oleviste, Niguliste aga Toomkiriku juures. (Ibid., 286-287) 
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Oletusi Jaani seegi kalmistu kasutajaskonna kohta on teinud ka V. Sokolovski (2002a, 74), 

kelle järgi võib hospidali hoolealuste osa kalmistul jääda väiksemaks kui eeslinna elanike 

ning ümberkaudsete külade surnute oma. Lisaks võib kalmistule olla maetud ka linna 

elanikke. Need oletused viitavad omakorda eestlasest kasutajaskonnale, kuna Jaani seegi 

kiriku ning kalmistu kasutajad peaksid eelduste kohaselt olema samad. 15. sajandil 

suurenes hospidali hoolealuste hulk linna tulnud eesti talupoegade arvelt ning 16. sajandil 

kohandati kirikut sobivamaks eesti keelseile külastajaile. Saab järeldada, et 15. — 16. 

sajandil maeti kalmistule pigem ümberkaudse eestlastest kogukonna liikmeid.  

 

1.2.3. Jaani seegi kirik rahvajuttudes 

 

Teadaolevalt on Jaani seek ainuke meditsiinilise otstarbega asutus Eestis, mille kohta 

rahvas on loonud muistendeid. Kumbki käsitleb kirikuhoone rajamise põhjuseid. Ühes 

muistendis on tegelaseks mõisnik, kes on seegikiriku ehitajaks. Too olnud kuri härra 

Johannes, kes käitunud julmalt orjadega ja armastanud sõnada: „Vingerdage nagu ussid―. 

Karistuseks hakanud maod halba härrat jälitama ning kui too tapab ühe, tekib kaks asemele. 

Nende eest põgeneb mõisnik viimaks Tallinna, kuhu vaenlased enam järele ei tulnud ning 

härra mõistab, et ussid olid teda ülekohtu pärast kiusanud. Seetõttu ehitab ta Tallinna 

seegikiriku, kus on ka härrast pilt — vanaldane pime mees, pastlad jalas, poiss ees 

jalutamas. (Gustavson 1969, 155—156) 

Teise muistendi kohaselt olevat üks Tallinna härra käskinud kord kutsarit hobune maha 

müüa ja öelnud: „Küsi sada rubla. Mis üle, see sinu―. Kutsaril õnnestub laadal saada hobuse 

eest hea hind — 120 rubla. Teepeal näeb kutsar santi, võtab taskust 10 kopikat ja annab 

vaesele, kuna hea tehingu järel ei tohi santi solvata. Sant kuuleb juhtunust ning palub 

rahakotti enese kätte hoida — ta polevat kunagi nii suurt hulka raha näinud. Kutsar annabki 

kukru ning sant paneb jooksu. Kui kutsar varga kätte saab ja raha tagasi võtma hakkab, 

pistab sant kisama ning kõrvalolijad usuvad sandi, mitte kutsari sõnu. Samuti läheb ka 

kohtus. Üks linnamees näeb kutsari kurvastust, ning ütleb: „Tunnen seda santi. Esimene 
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kelm. Elab Tartu maanteel. Mine sinna ja vaata, vahest saad oma raha kätte―. Kutsar poebki 

õhtul sandi tuppa peitu ning saab raha asukoha teada. Kutsar räägib kohtus kõik ära ning 

talle antakse 120 rubla tagasi. Mis üle peremehele makstavast rahast, selle eest otsustatud 

ehitada ilus väike seegikirik. Kui sant koju tulles näeb, et raha on kadunud, poob ta end 

üles. Seetõttu on kiriku seinal pilt sandist. Et santi vahepeal talutanud poisike, maaliti ka 

see pildile. (Gustavson 1969, 156) 
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2. MATUSEKOMBED PÜHA BARBARA JA JAANI SEEGI 

KALMISTUL 

 

2.1. Kalmistuile maetute sooline ning vanuseline jaotuvus 

 

Püha Barbara kalmistu aladelt on arheoloogiliste kaevamistööde käigus üleskaevatud 2453 

luustikku, millest 70,8% (1736) kuulus täiskasvanutele, nendest on määramata 46,1% 

(800). Matustest moodustavad 29,3% (508) mehed ning 24,5% (425) naised. Noorukitena 

on määratud 1,3% (32) matustest ning lastena 27,8% (681) (Diagramm1.). Vladimir 

Sokolovski 2002. aasta Jaani seegi kaevamiste põhjal on võimalik välja tuua 1100 matuse 

sooline ning vanuseline jaotuvus. Kuigi aruanne märgib ära 1098 matust on kahel juhul 

tegu paarismatusega, mistõttu antud statistika käsitleb 1100 matust, millest 77,8% 

moodustavad täiskasvanud, neist on 30,5% naisi ja 28,5% mehi. Laste osakaal antud 

kalmistus on 20,8 % matuste hulgast ning noorukite oma 0,3% (Diagramm 2.). 

Maetute soolise jaotuse järgi võib näha teatud sarnasusi – mõõdukas vahe naiste-meeste 

matuste vahekorras, mis viitab võrdsel viisil surnuaiale matmisele. Samuti on küllaltki palju 

laste matuseid, mis näitab, et lapsi (sh. imikuid) peeti piisavalt oluliseks, et neid (kristliku) 

kombe kohaselt matta. Jaani seegi kalmistule maetute puhul saab seda julgeminigi väita, 

sest suurel määral on täiskasvanute kõrval ka lapsed maetud kirstu. See näitab laste 

väärtustamist ühiskonnas. 
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 2.2. Orientatsioonide jaotuvus ning tõlgendamise võimalused 

 

Püha Barbara kalmistul võib näha matmissuundade mitmekesisust. Valitsevaks on küll 

matmine peaga läänekaartesse, nõnda et koguprotsendiks on 80,4 ehk 1973 matust. 

Valitsevateks matmissuundadeks on WSW, W ja SW vastavalt 40,9% (1004),  26,9% (660) 

ja 8,8% (217) matustest, ent ära saab märkida 16 erinevat matusesuunda. 7,4% (182) 

matustest on maetud peaga idakaartesse, 7,3% (179) põhjakaartesse ja 3,8% (94) 

lõunakaartesse (Diagramm 3.). 

Jaani seegi on esindatud 14 erinevat matuseorientatsiooni, kuid matused, mis ei jää läände 

moodustavad üsna väikese hulga tervikust (Diagramm 4.). Läänekaared on esindatud 

91,6% juhtudest (1008 korral), enam esindatud WNW suund (41,1%), st. surnud on 

sagedamini suunatud täpsest ida-lääne teljest rohkem põhja. Teiste ilmakaarte jaotuses on 

nähtav lõunakaartesse orienteeritud matuste vähesus, vaid 1,2%. Põhjakaared (4,5%) on 

Jaani seegi kalmistul poole võrra suurema esindatusega kui idakaared (2,4%). 

Kummagi kalmistu puhul on täheldatav selge läänesuuna ülekaal, võrreldes teiste 

ilmakaartega. See jätab kalmistutest väga kristliku mulje, eriti Jaani seegist, kuna teised 

suunad on üsnagi võrdselt ebapopulaarsed. Läände asetus on kummalgi kalmistul erinev, 

kui Püha Barbara kalmistul oli maetud pigem ida-lääne suunast lõuna poole WSW suunas, 

siis Jaani seegi kalmistul põhja poole WNW suunas, kummagi matmissuuna protsent jääb 

41 lähedale. Sarnasuseks on ka lõunasuunda matmise vähesus. 

Domineerivaid matmissuundi, saab nii Püha Barbara kui Jaani seegi kalmistu kasutamise 

puhul seletada kummagi rajamisega 13. sajandil. Kristliku traditsiooni leviku tõttu on 

eeldatav lääne suuna domineerimine, mis teadaolevalt on omane kristlikele 

matmiskommetele. Seletuseks võib pidada uskumust, et kui Kristus naaseb, siis ta tuleb 

idast ning nõnda surnud näevad seda ning saavad samuti üles tõusta. See seletus ei pruugi 

aga olla ammendav, kuna 16. ning 17. sajandi kirjalike allikate kohaselt polnud 

ülestõusmise ideed Eestis eriti levinud. Kindlam on väita, et kuna kirik reglementeeris 

matmiskombeid erinevatel viisidel, tähendab lääne suunaline matmine kiriku nõudmiste 
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järgimist, nende paremaks pidamist surnu jaoks. (Valk 1995a, 138) Ristiusu kommete 

eesrindliku praktiseerimise põhjusteks võivad olla Jüriöö ülestõusu mahasurumise 

tagajärjed — eestlased hakkasid abi otsima uue usu hauatagusest elust ning pühakutest — 

samuti kasvas Jüriöö ülestõusu järgselt administratiivne surve (Palli 1961, 1126).  

Matusekommete erinevust muinasajast võib täheldada põhjakaarte osakaalu olulise 

langemise näol: St. Barbara kalmistul on sinnapoole suunatuna maetud 7,3% surnutest ning 

Jaani seegi kalmistul 4,5% surnutest. Jüri Seliranna (1974, 82) järgi eelistati vanematel 

kalmistutel matta eeskätt põhjakaartesse ning kirdesse, kui hiljem, kristluse tulekuga, 

muutus valdavaks läänesuunaline matmine. Põhjasuuna tähtsus võib peituda ideedes, kus 

põhjasuund viitab elu algusele ning ka rahvauskumustes, et peaga põhja suunda asetamine 

kiirendab surnu lahkumist (Valk 1995a, 141). Viimast võiks pidada ka sooviks kiirendada 

surnu uue elu algust teises ilmas. Kristlike kommetega on vastuolus ka lõunasse matmine, 

Püha Barbaras oli 2,2% juhtudest oli surnu maetud otse lõunasse, 3,7% põhja. Jaani seegi 

kalmistul esines seda vähem, vaid 0,3% matustest oli peaga suunatud lõunasse või põhja.  

Ebapopulaarsetesse suundadesse matmine ning üleüldine matmissuundade paljusus peaksid 

näitama ebaühtlaseid tõekspidamisi kalmistu kasutajate seas. Seda just St. Barbara puhul, 

kus nn. seadustatud lääne suunda matmise kõrval esines rohkemas mahus kõrvalekaldeid 

kui Jaani seegis. Aga samas väga laialt levinud läänesuunaline matmissuund kinnitab 

üldsuse jaoks kehtivaid norme. Oma rolli mängis selles kindlasti linnaümbruses elanud 

talupoegade vähene teadlikkus usust. Harri Moora(2002, 245—246) on seisukohal, et kirik 

ei pidanud kristianiseerimisel oluliseks õpetada rahvale ristiusu tõdesid, vaid arvas, et 

välisest ristimisest rahvale piisab. Seetõttu saadi tolleaegses oludes uue usundi sisust 

vääralt aru. 

 

2.3. Paarismatused 

 

Mõlemal kalmistul valitseb kommet matta surnu hauda üksinda, nälja — ning katkuajal 

samuti ka ühishaudadesse; paarismatused on haruldased. Jaani seegi puhul on kummalgi 
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korral tegu laste haudadega. Maetud ilmselt ühes peres lähestikustel aegadel surnud lapsed, 

mis on Seliranna (1974, 81) järgi üheks põhjenduseks koos matmisele (teiseks siis katku — 

ja näljahädad). Maetud laste kirstude mõõtmed on väiksed: esimene kirst, kuhu lapsed olid 

maetud kõrvuti, vastandorientatsioonis (OSO/WNW), oli 37 cm pikk, 17 cm lai ja 8 cm 

kõrge ning teine kirst, kus väiksem laps oli maetud suurema peale, oli omakorda 60 cm 

pikk ning peapoolsest otsast 16 cm lai. 

Omapäraseks nende kahe matuse juures on kehade asetusviis, kuna tegu on väikeste 

lastega, ei saa seda mõjutanud olla kirstu suurus ning raskus matusepaika viimisel ja mulda 

sängitamisel. Samuti on küsitav, miks on ühe paarismatuste puhul surnud asetatud 

vastandorientatsiooni. Lõuna-Eesti näitel (Valk 2001, 121)  võiks spekuleerida, et ehk olid 

lapsed erinevast soost ning seetõttu taheti neid kuidagi eristada. Seda oletust tõestab teine 

paarismatus, kus kaks last olid maetud samas suunas üksteise peale, kuna võisid olla samast 

soost.  

Püha Barbara kalmistult on teada 15 paarismatust, millest üheksal juhul võib tegemist olla 

abikaasadega, viiel puhul naise ja lapsega ning ühel juhul laste matustega. (Sokolovski 

1996a, 57) Luustike kirjelduste järgi on kalmistult leitud veel kaks paarismatust (mõlemal 

juhul laps ja meessoost täiskasvanu). Kirjeldustest ilmneb ka see, et üks, aruandes välja 

toodud võimalik abikaasade matus, koosneb kahest meesoost isikust (matused 56 ja 63). 

Teise, naiseks ja lapseks peetud, paarismatuse puhul oli tegemist hoopis lapse ja meessoost 

täiskasvanuga (matused 446 ja 447). Kõik paarismatused on maetud samasse suunda, välja 

arvatud mehe ja lapse matus (nr. 30 ja 31), kus mees on asetatud peaga läände (WSW) ning 

laps itta (ONO). Põhjuseid matuste asetamiseks vastandorientatsiooni võiks pidada samaks 

Jaani seegi kalmistu laste matusega. Et vastandorientatsiooni asetamine on erandlik ja selle 

idee päritolu jääb ebaselgeks, võib seda haruldast nähtust pidada jäänukiks eelkristlikust 

ajast (Valk, 1995a, 139). 
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2.4. Kirstud ning naelad  

 

Otsustades kirstude puujäänuste järgi on St. Barbara kalmistul olnud kirstude 

kasutusprotsent 13,7 (337 surnut, kusjuures kaks neist olid maetud ühte kirstu), küsitavaks 

jääb kirstus matmine 0,04% puhul (Diagramm 5.). Üksikmatuste puhul on kirstus maetud 

lapsi 98 (29,1%), mehi 50 (14,8%), naisi 33 (9,8%), noorukeid üks (0,3%) ning ülejäänute 

näol on tegu määramata sooga täiskasvanutega 153 (45,4%). Ühishaudadega seonduvaid 

matuseid on kaks, üks laps (0,3%) ning üks määramata sooga täiskasvanu (0,3%) kirstus. 

Kirstude juures on säilinud ka naelu,  need jaotuvad 71 kirstu ning 73 surnu vahel (kaks on 

paarismatused ning jagavad ühte kirstu). Kirstunaelte arv on väga varieeruv, ühes matuses 

kõigub see ühest kuni 58-ni. Kuna laudadest kokku löödud kirstu jaoks pole praktiliselt 

ilmselt nii palju naelu vaja, võib siinkohal otsida nende tõrjemaagilist tähendust. 

Teadaolevalt kasutati kombekohaselt raudnaelu kaitseabinõuna. Kirstu kinni naelutades lõi 

iga juuresolija iga naela pihta., isegi last, kes ise ei osanud, juhendati kättpidi sama tegema 

(Reiman 1915, 151). Sümboolset rolli mängib selles rituaalses tegevuses ilmselt raua 

maagilised omadused — raud — kui kodukäija peletaja, aga ka rituaalne surnu kinni 

löömine kirstu, et ta sealt välja ei pääseks.  

Jaani seegi kalmistul on kirstude kasutus tunduvalt levinum kui Püha Barbaras, 44% 

surnuist on maetud kirstus ja neist kaks surnut pakk-kirstus (Diagramm 6.). Lapsi on 

maetud kirstus 11,1% (122), naisi 12,4% (136) ja mehi 9,6% (106) juhtudest. Samuti on 

ühishaudadesse maetuid sängitatud kirstus või ilmselt kirstus. Vastukaaluks on 

kirstunaelade hulk peaaegu olematu. Kokku on 1100 matuse kohta üks kirstunael (matus nr. 

373), mis viitab kirstu olemasolule. Niivõrd suurele hulgale kirstudele on 

Sokolovski(2002a, 86) seletuseks toonud arheoloogiliste uuringute toimumise kalmistu 

piirkonnas, kuhu maeti 16. sajandi lõpust kuni 18. sajandi keskpaigani. Sest kirstudesse 

matmine seostub pigem 16. sajandist hilisema kui varasema ajaga ning seda on võimalik 

täheldada ka Püha Barbara kalmistu juures. 
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Suur erinevus kirstude ning kirstunaelade suhtarvus võib viidata mitmele asjaolule. Esiteks, 

näitab see, et Jaani seegi puhul järgiti enam nõuet matta surnu kirstuga kui Püha Barbara 

kalmistul. See võis olla tulemus eri aegadel kehtinud tavadest kummalgi kalmistul, kui 

varasemal kasutusperioodil ei maetudki kirstu. Küll on aga hilisemale ajale omane matta 

kirstuga, nagu seda Jaani seegi kalmistul võib näha. Miks erinevatel aegadel 

matmiskombed kirstu osas erinesid? See võis tulla maetute varanduslikest erinevusest 

(Püha Barbara puhul oli eelnevalt juttu seal vaestele just 16. sajandil makstavast 

matusetoetustest). Sokolovski(1996a, 53) on järeldanud, et Püha Barbara kalmistul võis 

kirstuta matmise tingida vaesema elanikkonna rohkus, keda parimal juhul sängitati hauda 

surilinaga. Teiseks võib see näidata uskumuste erinevust kahe kalmistu kasutajaskonna 

vahel. Kui Püha Barbara kasutajaskonnas võis esineda uskumist tõrjemaagiasse, eriti peale 

Liivi sõda, mil talupojad tulid linnadesse, tuues kaasa oma uskumuspildi ning õhutades 

sünkretistliku maailmavaate tungimist linnakeskkonda (Valk 2004b, 442-443). Mistõttu 

naelade kasutuses võib peituda uskumuslik tagamaa, mida Jaani seegi kasutajaskond ei 

jaganud. 

 

2.5. Luustike ja käte asend ning nende tõlgendusvõimalused 

 

Püha Barbara kalmistule maetuist on võimalik 38,4% (942 surnu) puhul määrata pea 

asendit. Vasakule ning paremale küljele kallutatud peaasendid olid väga tasavägiselt 

esindatud (51,3% vs. 49,7%). Samad tendentsid kehtivad ka Jaani seegi materjali puhul, 

kus pea asendi määratavus ulatub 24,8%. Paremale ning vasakule vaatava näoga asetatud 

surnuid on samuti sarnases suurusastmes (vasakule 10,8% ja paremale 12,1%), et sellele 

mingisugust erilist tähtsust omistada ei saa. Väiksemal hulgal on Jaani seegi kalmistule 

maetute pea olnud lihtsalt kas painutatud (1,7%)  või ümberpööratud (0,2%) asendis. Jaani 

seegi kalmistul leidus ka üks silmapaistvalt erineva pea asetusega luustik: ühel naisel oli 

pea paigutatud kaenla alla, mille kohta on arvatud, et tema pea võis olla maha raiutud. 

Samuti leidus üks trepaneeritud koljuga naine. (Sololovski 2002a, 73) See tähendab, et 
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kolju on avatud peaajule ligipääsemiseks (Vääri, Kleis, Silvet 2006, 1091). Ehk on maetu 

näol tegu hospidali patsiendiga. 

Küll saab aga vahet teha paremale või vasakule suunatud peade asendeis, näiteks 

poolpöördes olevate, kuklasse, ette või emmale-kummale õlale painutatud asendi vahel. 

Siinkohal on sobiv märkida, et erinevusi peade asendeis leidub rohkem Püha Barbara 

kalmistul, kus 5,1% luustike koljud (126) on mingil moel kas pöördes või painutatud, 

samas kui Jaani seegi kalmistul ulatub see arv  42ni, moodustades 3,8% matuste 

koguarvust.  

Käte asendite puhul olen eristanud käsi, mis mõlemad paiknevad sümmeetriliselt luustikul. 

Juhtusid, kus käteluud on küll säilinud, ent asetsevad erineval viisil, antud hetkel ei 

käsitleta, kuna see teeks kogu pildi veelgi kirjumaks. Püha Barbara kalmistu andmetest 

tuleb säilinud samaasendiliste käte (602 juhul) puhul välja 38 erinevat asendit. Juba 

ainuüksi mõlemate käte samasuunalisel asetamisel ilmnev tohutu varieeruvus kinnitab 

Marju Torp Kõivupuu (2003, 36-37) tõdemust, et käte risti asetamise komme, mis oli ja on 

senini omane ristikirikule, ei olnud visa levima. Püha Barbara kalmistu puhul polegi ühtegi 

juhtu, mil käed oleksid asetatud rinnale risti. Kuigi kõnealune kalmistu on kasutusel olnud 

13. sajandi keskpaigast 18. sajandi alguseni ehk umbes 4,5 sajandit, pole selle aja jooksul 

kujunenud välja ühtset matusetrendi, mis oleks saanud valitsevaks teiste üle.  

Jaani seegi kalmistu puhul saab mõlema käe ühesugust asendit märkida 315 juhul (28,6%), 

ka nende puhul on käte asendid väga erinevad (19 erinevat asendit) ning käsi teravnurga all 

rinnale risti on asetatud kolmel korral. Ka siin ei saa väita, et kristlikud arusaamad oleksid 

kujundanud käte asetamise viise. Pigem näitab mõjude puudumine teatud uskumuste 

puudumist. 

Jaani seegis on kolmeks populaarsemaks käte asendiks enam-vähem täisnurga all kehale,  

nürinurga all vaagnale ja täisnurga all kehale asetatud käed. Püha Barbara kalmistul oli 

levinuim käte asetamine selgrooga risti, enam-vähem selgrooga risti ning nürinurga all 

vaagnale painutatuna. Ilmnevad teatud sarnasused: nimelt kaks suunda kolmest on vähese 

erinevusega samad — kas käed täisnurga all kehale või käed selgrooga risti. Kuigi 
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siinkohal joonistuvad välja teatud jõujooned käte asetuses, ei saa kirjus ning ajaliselt 

erinevas matmispildis hakata eristama ajajärke, mil üks või teine käteasend domineeris. 

Põhjuseks on kalmistuile maetute mitmekesisus, asendite suur hulk ning nende ajatelge 

asetamatus. Nimelt saab eristada 14. sajandi teise poole kuni 16. sajandi esimese poole ning 

16. sajandi teise poole kuni 18. sajandi alguse kihte, ent sajandeid mitte (Sokolovski 1996a, 

38). Eelnevalt on tõdetud ka fakti, et Lõuna-Eesti ristiusuaegseid matuseid ei saa asetada 

Skandinaavia kultuurikonteksti, mistõttu Lars Redini käte asendite kronoloogia nende 

matuste puhul ei kehti (Valk 1992, 82). Nii Püha Barbara kui Jaani seegi kalmistu materjali 

erinäolisuses orienteerumiseks ning kõigi matuste ajalise järgnevuse määramiseks oleks 

vaja suurema mahulist uurimistööd teha, luua oma süsteem. 

 

2.5.1. Luustike ja käte ebatavaline asend ning nende tõlgendusvõimalused 

 

Surnute puhul, keda on kardetud, et nad võivad kodukäijana naasta, on uskumustes ja 

muistendites mainitud  kummuli matmist või siis hilisemalt, kui surnu juba käib kodus, 

surnukeha hauas kummuli keeramist (Viluoja, Tõrjemaagiast matusekommetes, 

http://www.folklore.ee/tagused/nr13/kadunu.htm). Püha Barbara kalmistu kontekstis on 

kehaasendeid, mis erinevad tavalisest selili matmises enam kui Jaani seegis. Püha Barbara 

kalmistul on maetud nii paremale (7) kui vasakule küljele (11), ühe surnu puhul jääb 

kahtlus, kas ta oli külili maetud. Samuti on surnuid maetud kägaras asendis (12) ja ühel 

juhul tundub luustik olevat maetud pea peale. Kõikvõimalikke painutusi ning kõverdusi 

leidub jalgade puhul, alates asenditest jalad konksus, pööratud paremale või jalad puusadest 

paremale ning põlved konksus kuni vasak jalg põlvest risti üle parema põlve. Kokku võib 

märgata jalgade painutamist, konksu ning risti üle põlve asetamist 31 juhul. Erinevate ning 

üsnagi ebaharilike pooside põhjuseks ei saa pidada ainuüksi asendi muutumist hauda 

asetamisel, kuna paljudel juhtudel on tegu suure erinevusega, mitte väikese kallakuga ühele 

või teisele küljele. Lisaks ei ole kirstu asetatud surnukeha liikuvus niivõrd paindlik, et keha 

võiks langeda asendisse, kus näiteks üks põlv on üle teise.  

http://www.folklore.ee/tagused/nr13/kadunu.htm
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Siinkohal võivad nähtuse seletamisel abiks olla teated Põhja-Eestist surnu käte ja jalgade 

sidumise kohta. Jäsemete sidumine oli osa tõrjemaagiast ning võis olla ainult sümboolne, 

näiteks lõnga kinnitamine vasaku jala suure varba külge. Praktiseeriti ka jalgade (harvem 

käte) kokkusidumist mitmetel viisidel: suurte varvaste kokkusidumine, jalgade 

kokkusidumine pealtpoolt põlvi või kolmest kohast, jalgade risti sidumine, kaela ja pahema 

jala ühendamine nööri abil. Nimetatud abimeetmed on mõeldud just nende surnute vastu, 

kelle kohta usuti, et nad võiksid hakata kodus käima. (Viluoja, Tõrjemaagiast 

matusekommetes, http://www.folklore.ee/tagused/nr13/kadunu.htm) Tõrjemaagiaga saab 

seletada ka kõhuli matmist, mida Püha Barbara kalmistul esines seitsmel juhul ning 

usutavasti aitas see ära hoida koduskäimist. Ka hiljem, kui surnu juba käis kodus, aitas haua 

lahtikaevamine ning surnukeha kummulipööramine koduskäimised lõpetada (Reiman 1915, 

154). Taolised uskumused on rahvaluule andmetel olnud kodukäijatõrjevahendina laialt 

tuntud ka 19. sajandil (Valk 1992, 76).  

Kui tõenäoline on surnukeha kohtlemine nende folkloorist pärinevate teadete osas võib vaid 

spekuleerida. Varasema perioodi matuste puhul on pakutud, et kõveras asetsevaid matuseid 

saab tõlgendada kui surilinas maetuid (Sokolovski 1996a, 53). Kuna külili, kägaras ja 

kõhuli asendis luustikke on nii varasemast (14. sajandi teine pool kuni 16. sajandi keskpaik) 

kui hilisemast (16. sajandi keskpaigast 18. sajandi alguseni) perioodist, siis Liivi sõja 

lõpuga seoses linna valgunud maaelanikkond võis oma vaadetega matmiskombestikku 

rikastada. Seetõttu arvan, et need uskumused võisid ka Püha Barbara kalmistul, 

eeslinnamiljöös, ümberkaudse rahva jaoks olla teataval määral aktuaalsed. Jaani seegi 

matuste hulgas on varieeruvused luustike matmisel väiksem, vaid ühe matuse puhul võib 

eeldada, et ta on kõhuli maetud ning neli on maetud külili ja seitsmel juhul on jalad 

konksus. Sellest lähtuvalt saab teha kaks võimalikku järeldust. Esiteks, et kirstude suurema 

kasutuse tõttu, on vähem surilinadega matmise tagajärjel tekkinud ebatavalisi asendeid. 

Teiseks, et tõrjemaagilised uskumused pole Jaani seegi kasutajaskonna seas eriti levinud 

olnud.  
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2.6. Matuseriietus, selle osad ja ehted 

 

Kristlikele kommetele kohaselt maeti surnud surilinas: üle Eesti on selle kohta teateid, et 

pastorid käsivad surnud surilinaga katta (1584.a Karuse kihelk.). Hilisemast ajast on teateid 

kombest matta surnu tema kõige uhkemates riietes. Hupel lisab veelgi hiljem, et 

surnukehad mässiti linasesse riidesse, vaesed maeti särgis ning abielurahvas pulmasärgis 

(Reiman 1915, 144). Juba teadetest enesest ilmneb asjaolu, et kohalik elanikkond ei tahtnud 

omaks võtta riieteta matmise kommet. Niisiis hoolimata normeeritud tavadest, ei maetud 

tavaliselt surilinadesse vaid surnu enese riietesse. Taoline komme vältas terve kristliku 

perioodi ning seda tõendavad matustest leitud vöödetailid, nööbid, haagid ja sõled (Valk 

1998, 50).  Pandlad viitavad vöödega matmisele. Sõlgede järgi võib eeldada, et inimesi 

maeti riietuses, mida tuli kinnitada. Teadaolevalt tuli linaseid hamesid, kleite, villased 

kuubesid ja sõbasid, sõlega kinnitati. Et aga sõleleide oli Püha Barbara kalmistul vähe, vaid 

19, ei saa väita, et taoline riietus oleks olnud tavaline. Samas näitab nende olemasolu, et 

kombekohaselt maeti riietatult. Pandlaid on St. Barbara kalmistul üksteist, haake on leitud 

neljast hauast. On ka paar aasa ning rõngas, millega võis riideid kinnitada. Jaani seegis 

leidub riietuse juurde kuulunud detaile vähem: kaks pannalt, kolm haaki, kaks aasa ning 

lisaks nööpe. Kusjuures kaheosaline vaskne rihmapannal on leitud kolju alt. 

Riietuse detailidest olgu ära mainitud ka peakatted, mida kandsid abielunaised, ehk siis tanu 

ja linik, samuti ka neidudele kuuluvad pärjad ning peapaelad (Selirand 1978, 129).  

Kummaltki kalmistult on leitud mitmetel juhtudel erinevate uhkete materjalide jäänuseid 

(brokaat, siid, kuld-, hõbe- ja vaskkardpael) pea piirkonnas, mis viitavad peakatetele ja –

kaunistustele. Jaani seegi kalmistul leidub vasest, biljoonist ning hõbedast nööpnõeltega 

kinnitatud kuldkardpitsist, hõbekardpaelast ning vaskkardpaelast ning siidist tanusid, 

peapaelu ning pärgi kandvaid naisi, neide ja lapsi. Nende uhkeid peakatteid, mõnel juhul ka 

pärgi või pukspuuokstest kimpe võiks pidada peorõivastuse hulka kuuluvaiks. See, et 

taoliseid peakatteid võidi enesele lubada, näitab surnute kõrgemat staatust ühiskonnas. 

Kokku on Jaani seegi kalmistult leitud peale erinevate eelpool mainitud materjalide 

jäänuste ka kaks peapaela, üheksa pärga, üks peapael või tanu, neli siidist tanu, kaks siidist 
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peakatet ja üks tanu, ääristatud vaskkardpaelaga. Püha Barbara kalmistul on samuti kaunite 

kuld- ja hõbebrokaadist peaehetega naisi-lapsi (16), kelle seisuslikule paremusele leiud 

viitavad. 

Nagu mainitud, pidas Harri Moora(2002, 245-246) hiljuti uskupööratud rahva arusaamu 

häguseks, mistõttu uhkete, „paradiislike― (ühel peakattel ka suled) detailide lisamine 

matuseriietusele, võib anda sissevaadet inimeste kohta, kes on surnuid nõnda matnud. 

Teadaolevalt on veel 18—19. sajandil olnud kujutelmad paradiisist üsna lihtsad ning 

ilmselt ka ristiusustamise perioodil oli „teise ilma― mõiste küllaltki hägune ning pidulikke 

kostüüme, millesse maeti W orientatsiooniga naisi, võiks pidada „paradiisi rõivastuseks― 

(Valk 1998, 41). Nõnda võiks ka väga uhkeid, tihti taimemotiividega kaunistatud peakatteid 

pidada sümboolse „paradiisi rõivastuse― osaks, mille pidulikkus võiks olla kohane paradiisi 

minejale. Taoliste riietuse osade omamine näitab kindlasti maetu rikkust ning staatust 

ühiskonnas. Riietusviisi valik — kas tavaline, pidulik või keha matmine surilinaga — omab 

uskumustega seotud tähenduslikkust (Valk 1995a, 141).  

Matuse riietuse hulka kuuluvad ka ehted, mida on siiski võrdlemisi vähe leitud. Enamuses 

on tegu sõrmustega, Püha Barbaras on viimaseid 37 hauas ning Jaani seegi kalmistul 11 

matuses. Teised leiud ehk siis keed, käevõrud, ripatsid ja medaljonid esinevad harvematel 

kordadel. Mõnel juhul piirdub leiuliik ühe eksemplariga, nagu medaljonide, ripatsite puhul. 

Rikkamad leiud on St. Barbara kaurikarpidest ja helmestest kee, ripatsmüntidest kee ning 

Jaani seegi pühakuga medaljon ning võimalik müntripats, mis võis aga ka segatud luude 

hulka kuuluda. 

 

2.7. Hauapanused 

 

Panused kõnelevad ilmekalt maetute kaasaegsetest uskumustest ja kommetest. Et 11—12. 

sajandil on haudadesse kaasa pandud relvi ja suuremaid tööriistu näitab, et teispoolsust 

kujutati enese ümber valitseva keskkonna sarnasena. 13. sajandist alates kaovad haudadest 

enamjaolt suuremad esemed, see viitab muutusele uskumustes, töörikka ja aktiivse olemise 
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asemel paistab surnu teispoolsuses passiivseks muutuvat. Surmajärgsusest pole enam 

kindlat pilti, surnu tegevus on hägune, ta muutub passiivseks kõrgemate jõudude poolt 

allutatud olendiks, kelle enese tegudest enam miski ei sõltu (Valk 2001, 92—93). 

Isiklikest esemetest antakse kaasa asju, mida surnu igapäevaselt kasutas või mis olid talle 

kallid. Näiteks pannakse tänapäeval mõnel pool hauda kaasa suitsutarbeid, sest kui seda ei 

tehta, andvat surnu endast unes märku (Torp-Kõivupuu 2003, 131). Reimani (1915, 138) 

sõnul olidki panused kahel otstarbel, ühest küljest, et surnul teispoolsuses vajalikud asjad 

olemas oleksid, teisalt aga, et midagi surnu oma, mida ta tahta võiks, ei jääks elavate kätte. 

Vastasel juhul võis surnu hakata seda taga nõudmas käima. Asupaika vahetavale surnule, 

kes maa pealt kolis maa alla, kus tal on samasugused riided, toidud ja elutarvidused kui 

maa peal, anti kaasa vajalik lähtepagas (Eisen 1995, 26). Sellega täidavad elavad surnu ees 

oma kohustust ning näitavad üles austust. Surnule pandi hauda kaasa esemed, mida peeti 

piisavalt oluliseks, et surnu nende puudumise korral võiks teises ilmas hätta jääda või saada 

pahasekselavate peale ning seetõttu endast märku andma hakata. 

Surnuga seotud tõrjemaagiale võivad viidata terariistad nagu rauast vikat ning nuga, millele 

on rahvapärimuse kohaselt omistatud tõrjemaagiline tähendus: nimelt hoidvat see surnuid 

hauas kinni (Reiman 1915, 147). Samuti omistatakse surnut „haudalukustavat― toimet 

maetule kaasa antud võtmele ja lukule, mida usutakse surnut hauas kinnihoidvat 

(Sokolovski 1996a, 89). Rauast tööriistu on Püha Barbara kalmistult leitud vähe, ühe sirbi 

jäänused ning nuge (20). Leitud 20 noast kuulusid 13 täiskasvanutele, kellest kolm olid 

naised ja kaks mehed. Ülejäänud kaheksa luustiku sugu ei ole määratud. Neli nugadest 

kuulusid 12.—18. aastastele noorukitele ja kolm lastele, kellest kaks ei olnud veel kahe 

aastasedki. Kaasa on pandud ka rauast ja pronksist nõelu (13), millest täiskasvanutele 

kuulusid seitse: meestele kaks ja naistele kolm. Nõelu oli kaasa pandud veel viiele lapsele 

ja ühele noorukile. Järgmise suurema koguse moodustasid luisu leiud (7), neist kuus 

matuste juurest ning üks ühishauast. Matuste juurest leitud luiskude puhul oli omanikuks 

viiel korral mees ning ühel 5.-9. aastane laps.  Harvematest metallist leidudest saab välja 

tuua: kaalud (1), sõrmkübar (1), hobuseraud (1), tuleraud (1), võtmed (2) ja ripplukk (1). 

Viimane on küll hauast nr. 128, ent  pole välistatud, et see on seotud hoopis asula 
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kultuurkihiga (Sokolovski 1996a, 89). Nende eseme puhul sugu ei ole luustikul määratud, 

välja saab tuua vaid tuleraua, mis oli nooruki matuse juures ja rippluku, mis paiknes lapse 

matuse lähedal. Teiste esemete omanikeks on määramata sooga täiskasvanud. Jaani seegi 

kalmistule maetutele on metallist esemetest kaasa pandud vaid üks nuga (lapse parema reie 

juures), üks sõrmkübar (lapse parema küünarnuki juures) ja sirkel (mehe  kolju all), viimase 

arhailise välimuse tõttu võib selle liigitada ühe kõige varasemate matuste hulka kalmistul 

(Sokolovski 2002a, 69—70).  

Kuna palju nugadest oli kaasa pandud kas lastele (3) või noorukitele (4), võib siin otsida 

metallil ja noal kaitsefunktsiooni kurjade jõudude vastu. Kaitse all on just surnu, mitte ei 

ole tegu tõrjemaagiaga. Kui nugadele, sirbile ja võtmetele võib üldiselt omistada 

tõrjemaagilist tähendust, siis metallist nõelad on igapäevased tarberiistad, mida tavatseti 

kaasa panna just naistele (Selirand 1974, 102). Seletuseks võib pidada vajadust teel teise 

ilma riideid parandada –  mainitud on ka lõnga või niidi kaasapanemist naistele samal 

otstarbel (Reiman 1915, 147). Vaadeldud matuste järgi on kahel naisel nõelad panusteks, 

arvestades, et nõela omanud luustikest on määramata sooga kaheksa võib naisi teoreetiliselt 

nende seas veel olla. Ent olemasoleva materjali põhjal domineerisid nõelad just laste 

matustes. Kas siin on tegu metalli, raua kui kaitsjaga ei saa kindlalt öelda. Ent miks on 

surnutele pandud kaasa taolised esemed nagu kaalud või sirkel? Kuna tegemist pole 

tavaliste esemetega, mida kaasa pannakse, ei saa väita, et metallil peaks siinkohal olema 

kaitsev funktsioon. Selleks otstarbeks oleks võinud tarvitada tavalisemaid esemed, nt. nuge. 

Kuna folkloorsest materjalist on teada, et esemeid on nende omanikele kaasa pandud  

seonduvusega tõttu inimese eluviiside või ameti tõttu, võib eeldada ka nende panuste puhul 

(Torp-Kõivupuu 2003, 131)  

Lisaks metallist esemetele on kaasa pandud Püha Barbara kalmistul ka mõned puust 

esemed: piibud (3), viinapits (1)  — kuulusid kõik meeste haudade inventari. Lisaks leiti 

üks luust kamm, kellele see kuulus, pole teada, kuna luustiku sugu on määramata. Jaani 

seegi kalmistul on levinud komme panna surnutele kaasa pärgi (rinnale), millele viitavad 

jäänused rinna piirkonnast. Enamuses on pärjad asetatud kaasa naistele-lastele aga paaril 

juhul ka meestele hauda. Samuti oli kahe lapse matuse juurde asetatud pukspuu okstest 
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kimbud. Leidude seas oli ka ühe hollandi piibu varre jäänused, mis kuulus lapse matuse 

juurde. Kõik eelmainitud tarbeesemed kuuluvad isiklike esemete hulka, mida peeti 

vajalikuks teises ilmas ning seostati surnuga (seda on varem maininud ka Reiman, Torp-

Kõivupuu, Valk). Lähtudes isiku seostamist hauas olevate esemetega, paistab silma lapse 

matusele kaasa pandud piip, mis kuidagi ei kuulu kokku arusaamaga lastest ning sellega, 

mis võiks neile oluline olla.  Kaasa on pandud ka ehteid Püha Barbara kalmistul, seda küll 

väga vähesel määral. Matuserõivastuse hulka mittekuuluvaist ehetest on välja toodud üks 

pitsatsõrmus, mille asukohta pole märgitud. Jaani seegi kalmistul näited panusena kaasa 

pandud ehetest ilmselt puuduvad, leidude hulgas on üks rombikujuline vaskplekist ese, ent 

pole kindel kas tegu on ripatsiga või mitte (ese asetses matuse all) (Sokolovski 2002, 173).  

Leidude hulk on kummalgi surnuaial väga vähene, Püha Barbara kalmistu algul (14.—15. 

sajandil) puuduvad need täielikult, siis hiljem on mingil määral hakatud matma ehete ning 

väiksemate panustega. Jaani seegi kalmistu puhul on leidude vähesus eriti arvestades nende 

kummagi mastaapsust. Kuna esemete kaasapanemise kommet kristlikus kultuuris pole, siis 

on taoline leidude vähesus tõendaja kiriklike kommete järgimisest. Seda kinnitab teade 

Saaremalt, mille kohaselt asjade kaasapanemine polnud lubatud ning kirikuõpetaja kohaolu 

tõttu matustel seda teha ei saanud, mistõttu hiljem kaevati haud lahti ning pandi vajalikud 

asjad kaasa (Valk 1995a, 149). Mistõttu linnades asetsevates surnuaedades, mis asusid Eesti 

kristliku kultuuri südames on panuste vähesus täiesti loomulik. Püha Barbara kalmistu 

kohta ongi teada, et 14.—15. sajandil peeti seal kristlikest kaanonitest ning panuste hauda 

asetamise keelust kõrvalekaldumatult kinni (Sokolovski 1996a, 53). Jaani seegi kalmistu 

kasutajaskond oli hästi integreeritud kristlikku ühiskonda, seda näitab panuste üliväike arv. 

Püha Barbara kalmistul pandi esemeid mõnevõrra rohkem kaasa. See viitab enam levinud  

uskumusele, ent mitte valdavale, et surnutel läheb omi asju ka teises ilmas vaja ning, kui 

lahkunud piisavalt hästi varustatud pole, võivad surnud koju tagasi pöörduda (Boecler, 

Kreutzwald 1854, 68-69). Taolistele kartustele võivad viidata ka kõhuli, kägaras ning 

kõverdatud jalgadega matused St. Barbara kalmistul.  
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2.7.1. Võimalikud rituaalselt tapetud esemed 

 

Püha Barbara kalmistu leiumaterjali hulgas on paar leidu, mis tunduvad olevat rituaalselt 

tapetud (pooleks murtud sirp ja kõveraks painutatud nõel). Rituaalselt tapmine on aga 

omane põletusmatustele, mis kajastavad hoopis erinevat mentaliteeti kui laibamatused. 

Ilmselgelt on kristlike mõjutuste ja uskumuste kõrval säilinud ka nn. paganlikke kombeid 

panuste kaasapanemise näol üleüldiselt aga kas selle hulka võib kuuluda ka panuste 

murdmise ehk esemete rituaalse tapmise komme? 

Selles, kas tegu on kindlasti rituaalse esemete tapmisega nende surnule kaasapanemise 

eesmärgil, ei saa kindel olla. Vähem tõenäolisem on see painutatud nõela puhul, sest 

taoliselt kõveraks murtud nõelte kohta leidub folkloorset ainest. Nimelt on tuntud 

uskumust, et kui murda nõel sureva inimese rinna kohal, siis see teeb suremise lihtsamaks 

(Valk 2001, 76). Ning nagu muude otseselt surnuga kokkupuutunud esemete puhul 

pannakse see hauda kaasa. Ent milleks on hauda kaasa pandud murtud sirp? Et metallil ning 

terariistadel näivad olevat tõrjemaagilised omadused, siis üks võimalik lahendus on, et 

purustatud tööriista võib seletada koduskäimise takistajana. Samas ei saa selles ka kindel 

olla ning tegu võib olla rituaalselt tapetud panusega. 

 

2.7.2. Mündid  

 

Kummaltki kalmistult on kõige enam leitud münte, mida pandi kaasa nn. teerahaks või et 

surnu teises ilmas vaene poleks (Torp-Kõivupuu 2003, 131). Jaani seegi kalmistult on 

kokku 17 matust, mille juures olid mündid (koguarv 20). Torp-Kõivupuu (Ibid.) on 

viidanud ka müntide kasutamisele surnu silmade sulgemiseks, millele võib viidata matus 

nr. 111, mille paremal silmal oli münt. Lisaks on teeraha asetatud surnule otse kätte kahel 

korral — ühel matusel oli käes koguni kolm münti — ning suhu (ühel juhul). St. Barbara 

kalmistult on münte rohkem kui Jaani seegist, nii matustest (76) kui ühishaudadest (59). 

Nagu Jaani seegiski, on üks münt leitud suust, mis on üsna haruldane ja sõrmede vahel on 
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ühel matusel kaks münti. Ka on leitud üks rahakott (15-20 mündiga) ning üks võimalik 

rahakott (3 münti). 

Müntide kaasaandmise komme on üsna tuntud mõlemal surnuaial ja seda võib pidada 

kalmistute suurimaks ühisjooneks. Teeraha haudapaneku komme on märgiks uskumustest, 

mille kohaselt on see surnu heaoluks teises ilmas, mõeldud kõrgematele jõududele 

heatahtlikkuse näitamiseks. Raha polnud mõeldud kasutamiseks teise ilma ühiskonnas, 

millele viitab ka kaasapandud müntide väärtus, mis on tavaliselt väike. (Valk 2001, 92)     

 

2.8. Matmiskombed linna- ja külakalmistute kontekstis 

 

Võrreldav Viljandi Jaani kalmistu kuulub samasse ajajärku, kui antud töös käsitletavad 

kalmistud, st. 14.—18.sajandissse.  Seal on kombeks olnud matta üksikhaudadesse, kuhu 

harva on maetud mitu surnut korraga. Läänesuunalist matmissuunda saab jälgida 39,9% 

surnutest. Kirstujäänuste ja -naelade olemasolu võis näha 38,9% matuste puhul, kusjuures 

pakk-kirstudest märke pole. Leidudest saab Viljandi Jaani kiriku puhul ära mainida sõled 

(14,2%), sõrmused (6,9%), kaelakeed (11,3%), mündid (26,6%) ja noad (0,5%) (Valk 

2004b, 428—429). Matuseriietusest on Viljandi Jaani kalmistul viie naise-lapse pea 

ümbrusest leitud erinevaid materjale, mis on ilmselt pärit peapaelast või –ehetest (Ibid., 

442). Tartu Toomkiriku puhul on samuti jälgitav läänesuunaline matmine, leidusid on väga 

vähe ning enamuses ei kuulu need keskaegsete matuste juurde. Sellest järelduvalt võib 

öelda, et keskaegse katoliku tava kohaselt maeti surnuid alasti, mähituna vaid surilinasse. 

(Valk 1995b, 70—72)  

Siiski võttes arvesse leidude vähesust linnakalmistuil, on 14.—15. sajandil linnaelanikud 

matmisel järginud üldjoones tollal Euroopas valitsenud norme, selle üldpilt erineb 

külakalmistute ja maakirikute omast, mille matused on keskajal veel silmapaistvalt 

eheterohked. Riietusjäänuste ja noaleidude vähene esinevus linnakalmistul, viitab teatud 

erinevustele linna- ja maaeestlaste matusekommetes ning ilmselt ka uskumustes. Lõuna-

Eesti kesk- ja varauusaegsetel linnakalmistutel kadusid 16. sajandil, eriti peale Liivi sõda,  
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suuremad erinevused linna- ja maakalmistute matmiskombestikus. Maaruumis juba varem 

tavalised ehted ning mündipanused ilmusid ka linnakalmistule. (Valk 2004b, 444—446) On 

varasemalt tõdetud, et hoolimata üle Eesti linnakalmistutel leiduvatest ehetest ning 

müntidest, on Põhja-Eesti ebaeuroopalikkus tunduvalt väiksem kui Lõuna-Eesti oma. Ning 

vahet saab näha nii kesk-kui varauusaegsete uuritud matuste põhjal. (Valk 2004a, 105)  

Külakalmistutele on iseloomulikuks väikeste panuste ning riietatud matuste jätkumine 

kesk- ja varauusajal. Kohati võib tähendada selgelt paganlikke praktikaid – põletusmatuseid 

ja mittekristlikke matmissuundi. (Valk, 2004a, 103) Leidude hulk külakalmetes ületab 

Tartu Jaani kalmistu leide mitmekordselt, näiteks on Tartu Jaani kalmistult 0,9% kaelakeed, 

siis Tartumaa lõuna osas leiduvatelt külakalmistutelt on 22,7% kaelakeed matuse kohta. Ka 

leiuliikides on näha erinevuseid, tööriistad nagu noad ja nõelad peaaegu puuduvad linna 

kontekstis, mis viitab erinevusele maa- ja linnaelanike uskumustes teise ilma kohta (Ibid., 

108—109).  

 

2.9. Järeldusi Püha Barbara ja Jaani seegi kalmistu matmiskommetest 

 

Kummagi kalmistu puhul on näha, tänu suurele hulgale matustele, kui kristlikud 

matmiskombed on neile omased. Küll Püha Barbara puhul vähem, sest peale 16. sajandi 

keskpaika võib täheldada maaelanikkonna sissetoodud mõjusid panuste ning ehete näol. 

Erinevate uskumuste segunemisele viitavad ka vähesed noa ja nõela leiud Püha Barbara 

kalmistult, ent 0,5% (13) nõela 2452 matuse kohta on väga väike arv, et rääkida 

suurematest muudatustes uskumustes ja matmiskommetes. Jaani seegi kalmistu on aga läbi 

kesk- ja varauusaja üsnagi sarnane. Kalmistute väike hulk leide, valdav läänesuunaline 

matmine — viitavad kristlikest matmiskommetest kinnipidamisele. Võrreldes esemete 

protsenti ühe isiku kohta on kummalgi surnuaial ehteid vähem, kui Viljandi Jaani kalmistul 

oli matuste juures kokku 14,2% sõlgi, siis Püha Barbara kalmistul oli 0,8 protsenti maetuist 

sõlgedega. Võrreldes Jaani kiriku kalmistu 6,9% sõrmustega oli Jaani seegi kalmistul 1% 

sõrmuseid.  Siin võib tõdeda, et hoolimata üle Eesti linnakalmistutel leiduvatest ehetest 
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ning müntidest, on Põhja-Eesti ebaeuroopalikkus tunduvalt väiksem kui Lõuna-Eesti oma 

(Valk 2004a, 105). Niisamuti on läänesuunaline orientatsioon 80,4% Püha Barbara ja 

91,6% Jaani seegi kalmistul vähemalt poole suurem kui Viljandi Jaani kalmistul (39,9%). 

Kirstu puudumine ei saa tõlgendada kui ebakristlike kommete näitajat, pigem oli surilinade 

kasutamine ilmne tõend kristlikest matmiskommetest (Valk 1995b, 72). 

Eeslinna kalmistute omavahelisel võrdlusel on Jaani seegi kalmistu „eeskujulikum― ristiusu 

matmiskommete järgija. Nii matmissuundade, panuste vähesuse, kehaasendite kui kirstude 

kasutuse poolest. Viimane ei tähenda, et kirstu asemel surilinasse matmine poleks kristlik, 

pigem on kirstujäänuste tuvastamine lihtsam. Sooliseid erinevuseid kirstu matmise osas ei 

saa välja tuua, kuid Püha Barbara kalmistul on kirstu maetud laste protsent tunduvalt 

kõrgem, kui Jaani seegil. Erinevuste otsimine matmissuundades ei tundnud perspektiivikas, 

kuna 80—91% lääne suunda matmissagedus räägib kõnekalt enese eest. Tähelepanu võiks 

pöörata erinevatele panustele — nugadele, nõeladele, kimpudele just laste matustes. Jaani 

seegi kalmistul on üks vähestest panustest — piip — samuti lapse hauas. Kummalgi 

kalmistul eristuvad naised-lapsed meestest oma riietuse poolt, seda rikkalikelt riietatud 

matuste puhul, millele on tihti ka pärjad rinnale asetatud. Samas meeste matustest on enam 

tööriistana tuvastatavaid esemeid (kuuest luisust viis). 

Kokkuvõttes on Jaani seegi kalmistu matused nähtavalt konservatiivsemad kui Püha 

Barbara omad. Samas võrreldes kumbagi kalmistut nii linna- kui külakalmistutega on näha, 

kui palju vähem leide ning kõrvalekaldeid normeeritud kombestikust Püha Barbara ja Jaani 

seegi kalmistul esineb. 
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KOKKUVÕTE 

 

Nii Püha Barbara kui Jaani seegi kabel/kirik on esmakordselt mainitud 14. sajandil, 

kirjalikud allikad viitavad, et mõlemas äärelinnas on kalmistuile peaasjalikult maetud 

eestlaseid. Selle kinnituseks on nii Püha Barbara kabeli/kiriku poolt antav matusetoetus 

vaestele. 16. sajandil hävines kabel, aga kalmistut jäid edasi kasutama madalamast 

ühiskonna kihist pärinevad eestlased, kes elasid ümbruskonnas. Jaani seegi kalmistu 

varasemal perioodil, kui hospidal ei kujutanud endast veel vaestemaja, võisid sinna maetud 

olla pigem muulased. Ent peale pidalitõbiste hospidali muutumist vaestemajaks ning kooli 

rajamist kiriku juurde võib väita, et 15. sajandi lõpust oli Jaani seegi kalmistu kasutusel 

pigem eestlaste poolt. Püha Barbara kalmistut on kasutatud 14. sajandi teisest poolest 18. 

sajandi alguseni, hoolimata kabeli enese hävingust 16. sajandi esimesel poolel. Jaani seegi 

kalmistu kasutamise ajaline mõõde on sama. 

Vaadeldes matusekombestikku Jaani seegi ja Püha Barbara kalmistul võib esmalt öelda, et 

silma torkavad kristlikud mõjutused matusekombestiku enamikes aspektides. Keha 

käsitletakse vastavalt kristlikele kommetele — laibamatus, suunatud peaga läände. 

Põimunud maailmapildist annab aimu panuste mittetäielik kadumine haudadest, nende 

olemuslik muutus (tarbeesemest isiklikuks) seoses ristiusu poolt lisandunud vaadetega teise 

ilma kohta. Eestis on ristiusu levikul olnud teatud iseärasused võrreldes ülejäänud 

Euroopaga, nimelt polnud siin levinud riieteta matmine ega käte asetamine rinnale risti, mis 

kõneleb faktist, et kõiki uusi kombeid ning nende taga peituvaid uskumusi ei suudetud 

omaks võtta. Siiski levis kirstu matmine, mida juurutati kirikuvõimude poolt. Et mõnikord 

suruti matmiskombestiku muudatusi peale, näiteks panuste keelustamise näol, saab öelda, 
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et igat aspekti, mis uue usuga kaasnes, ei omandatud. Panuste vähesus annab eeslinnas 

paiknenud kalmistute puhul tunnistust „eesrindlikkusest― kristlike kommete järgimisel. Siin 

tuleb esile Jaani seegi kalmistu, millel on enam kristlikke mõjusid ka kirstus matmise, 

läänesuunalise matuseorientatsiooni ja keha hauda paigutamise osas. Püha Barbara 

kalmistule matmisel näivad  uskumused teisest ilmast kui elukohast, kus isiklikke asju võib 

vaja minna, ning surnute võimalikuks koduskäijaks saamisest rohkem levinud olnud. Siiski 

on kummalgi kalmistul näha segu varasematest uskumustest ning kristluse mõjudest, üks 

oma olemuses ei suutnud välistada teist, nii uskumuste pikaajalisuse kui ka uute, rahva seas 

levivate, ideede tekkimise tõttu.  

Kumbki eeslinnades paiknevatest kalmistutest polnud täielikult sulandunud kristlikku 

maailma. Eestile omasena võib näha märke uskumustest hauatagusesse ellu, kuhu 

minemiseks on vaja teatavat varustust nii surijal endal tarvitamiseks kui ka kõrgematele 

jõududele andmiseks. Seda võib täheldada peale keskaja lõppu ning Püha Barbara 

kalmistul, mille ümbruses elas peale Liivi sõda enam maalt linna tulnuid, kelle kombed ei 

olnud nii suures kooskõlas kristlike vaadetega kui varasematel eeslinnakalmistule matjail. 

Võimalik, et vähesel määral on levinud uskumused surnu tagasitulemisest koju, kui tema 

asju talle hauda kaasa ei panda, mistõttu panustes ja surnu kehaasendis hauas võib näha 

mõningaid märke tõrjemaagiast.  

Uurimistööga tehtud tähelepanekuid saab edaspidi kasutada eeslinnakalmistute 

matmiskommete võrdlemiseks nii külakalmistutega kui ka Eesti kirikuarheoloogia 

uurimisel. Üheks võimaluseks oleks näiteks edaspidi välja tuua paralleele erinevate 

keskaegsete ja varauusaegsete linnade kalmistute vahel ning nõnda kujundada selgemat 

arusaama linna ning maale maetute matmiskombestiku vahel. Uurimisvõimalusi antud 

teema piires on palju. Antud uurimistöös käsitletud aspekte — panused, käte asend kehal, 

matusesuund — saab põhjalikumalt edasi uurida ning võrreldes teiste linnakalmistutega 

luua kasutatud praktikate kohta oma süsteem.  
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„Burial customs in Saint Barbara and Saint John`s hospice 14.—18. century 

suburbian cemetries“ 

SUMMARY 

 

Research about the graveyards that were situaed in the suburbs have not been made in 

Estonia. Also there are no materials put together about the burial customs of such 

cemeteries and there is far less materials published about burial customs in northern Estonia 

then about its southern part. It is important to concentrate on burial customs, since they 

allow us to view the customs and beliefs behind them in a very significant aspect—the 

treatment of the dead and expectations about the afterlife. And at the same time researching 

graveyards with so many burials gives us the oppurtunity to compare the norms set by 

society, that were conidered valuable and were kept. The aim of this paper was to look into 

the history and usage of two churchyards in the suburbs of Tallinn. And also to compare the 

burial customs practised there. For doing so I had to work through both Estonian and 

German literature concerning these matters, take into consideration the materials offered by 

archaeological research made on Saint Barbara and Sain John`s hospice cemeteries and 

information that had been gathered.  

After looking into the history of both graveyards, churches/chapels and the leperosy 

hospidal it was possible to come to some conclusions. First both of the churchyards were 

used in the same timelimit—beginning from the second half of the 14. century and  ending 

in the beginning of the 18th century. The churchyards were used almost continously 

through that time and by people from different statuses. In St. Barbara`s churchyard there 

can be seen burials without coffins and a note historical that a citizen of Tallinn had left 
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money to bury poor people to the graveyard in the 16. century. The users of St. John`s 

hospidal graveyard seem to be richer at the first periood of usage in the cemetray (14.—

15.century), since from the end of the 15. century the hospidal was used to care for the 

poor, who came to the city.  And it has been assumed that peole buried there before the end 

of 15. century would be the sick from the St. John`s leperosy hospidal. But it has not been 

proven with the archaeologycal data collected from the Saint John` hospice graveyard. The 

hospidal became a place where the poor peasants, who came to town, lived in the end of the 

15. century. And since then, we can clearly say, that it was not considered anymore as a 

lepers hospidal. Since that time also the burials in the graveyard seem to be among the new 

users of the hospidal, rather then maybe the richer lepers of 14.—15. century. 

The burial customs viewed in both cemetarys show that Christian views were mixed with 

the popular belief among the people. Altough it can be said, that the users of the St. John`s 

hospice graveyard were more conservative and followed the guidelines of the church more. 

It means that more dead were buried in coffins than in St. Barbara`s graveyard, also the 

orientation of the dead pointed more often to the west and there were less grave goods and 

artefacts representing burial clothes and their accessories. The position of the dead in the 

graves, that may hint to the fear of the dead and to the beliefs of haunting from the afterlife 

were more common in St. Barbara`s graveyard. One common feature for both of the 

cemetries were coins placed to the grave in with the belief that it would be of help to the 

dead, when they go to the other world. The materials of the graveyards shows, that altough 

both churches/chapels and their cemetries were very near to the town, there were still some 

mixed customs and belifs, that the customs represent. 

Graveyards from medieval and postmedieval towns have still a lot of information to give 

and the reasearch conserning them would be a valuable source of knowledge. It would help 

to develop some kind of system, that would show the practices and beliefs in our towns. 

When having these kind of knowledge, we could compare town and village churchyards 

and even North–Estonia to South–Estonia.  



43 

 

 

 

 

 

LISAD 

 

Diagramm 1. Püha Barbara kalmistu sooline ja vanuseline koosseis. 
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Diagramm 2. Jaani seegi kalmistu sooline ja vanuseline koosseis 
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Diagramm 3. Püha Barbara kalmistul levinud matusesuunad. 
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Diagramm 4. Jaani seegi kalmistul levinud matusesuunad. 
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Diagramm 5. Kirstude kasutus Püha Barbara kalmistul. 
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Diagramm 6. Kirstude kasutamine Jaani seegi kalmistul. 
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